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Cereri Mărci publicate în 08/11/2018
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2018 04009

(151)
16/06/2018

(732)
GLOBAL RECORDS SRL

2 M 2018 07320

01/11/2018

TERRA LOGISTIC ZONE SRL

T TERRA LOGISTIC SMART
SOLUTIONS. SMART
BUSUNESS

3 M 2018 07321

01/11/2018

EMANUEL CRISTIAN FOTA

PROGRAM SUPERMIND

4 M 2018 07322

01/11/2018

RESTART ENERGY
DEMOCRACY SRL

RED

5 M 2018 07323

01/11/2018

OANA-FLORENTINA SPĂTARU CĂSUȚA FERMECATĂ

6 M 2018 07324

01/11/2018

BOGDAN FILCEA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
MINIFOTBAL

7 M 2018 07325

01/11/2018

ASOCIATIA CULTURALA
"BUCOVINA VIITOARE"
SUCEAVA

Bucovina Rock Castle

8 M 2018 07326

01/11/2018

S.C. GREEN SPOR S.R.L.

green spot

9 M 2018 07327

01/11/2018

RESTART ENERGY
DEMOCRACY SRL

#energyLiberare

10 M 2018 07328

01/11/2018

PYART SMART CONCEPT SRL PARFUM ARABESC

11 M 2018 07329

01/11/2018

PYART SMART CONCEPT SRL PARFUM ORIENTAL

12 M 2018 07330

01/11/2018

PYART SMART CONCEPT SRL PARFUMURI ORIENTALE

13 M 2018 07331

01/11/2018

NICOLAE-DANIEL IONESCU
ANDREI-VIRGIL ZAMFIR
VALENTIN-NARCIS STURZU
HOREA-CRISTIAN SUCIU
ȘERBAN CONSTANTIN
BALABAN
ANDREI-COLORIAN DOBOȘ

D-L GOE

14 M 2018 07332

01/11/2018

CRISTIAN GRIGORESCU POPESCU
SORIN-MIHAI POPESCU

FATNOMORE

15 M 2018 07333

01/11/2018

HAPPY SHOPPING S.R.L.

HAPPY KIDS

16 M 2018 07334

01/11/2018

BOGDAN CERNAT

DOMNESTI TV

17 M 2018 07335

01/11/2018

ALIN-ADRIAN OPREA

ȘCOALA DE MUZICĂ
SPECTRUM

18 M 2018 07336

01/11/2018

PRODALCOM SA

FRATELLI

19 M 2018 07337

01/11/2018

TRANS VYL CAR S.R.L.

COMPANIA DE TAXIMETRE
VYL TAXI

2

(540)
The Motans
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
20 M 2018 07338

(151)
01/11/2018

(732)
DINCĂ GUARD SECURITY

(540)
DINCA GUARD SECURITY

21 M 2018 07339

01/11/2018

SHENZHEN 2WIN TECH
LIMITED

BOBOBIRD

22 M 2018 07340

01/11/2018

SC SPLENDIQ BEAUTY SRL-D SplendiQ

23 M 2018 07341

01/11/2018

DRAGOMIR P. VALENTIN
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

manager de Mediu

24 M 2018 07342

01/11/2018

MIHAELA VENORIA PROICEA

Ortoclinic

25 M 2018 07343

01/11/2018

DANA BUDEANU

Rodia de dimineata

26 M 2018 07344

01/11/2018

MARIAN MIRON

S Soft Collection Management

27 M 2018 07345

01/11/2018

PARMAFOOD GROUP
DISTRIBUTION SRL

parmashop by parmafood quality
brands

28 M 2018 07346

01/11/2018

Journey & Culture SRL

JC Journey and Culture

29 M 2018 07347

01/11/2018

SC SOVER OPTICA SRL

IDEEA EYEWEAR

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 04009
16/06/2018
GLOBAL RECORDS SRL, STR.
CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, COSTINESTI, JUDEŢUL
CONSTANŢA
, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

T TERRA LOGISTIC
SMART SOLUTIONS.
SMART BUSUNESS

The Motans
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 03.01.06; 03.01.16;
03.01.24; 09.03.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

M 2018 07320
01/11/2018
TERRA LOGISTIC ZONE SRL,
STRADA BENJAMIN FRANKLIN
NR. 16, CAMERA 1, ETAJ
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
OSTER SOCIETATE CIVILĂ
PROFESIONALĂ, STR. BATIŞTEI
NR. 35, AP. 23, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.01.18; 26.01.19;
27.05.01; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Promovarea vânzărilor pentru terți, prin
toate mijloacele de comunicare, a produselor
alimentare și nealimentare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07321
01/11/2018
EMANUEL CRISTIAN FOTA,
ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 47-49,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021328,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PROGRAM SUPERMIND

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Coaching sportiv (instruire), coaching
personal (formare), coaching pentru viață
(instruire), asistență profesională individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
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coaching pentru viață, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2018 07322
01/11/2018
RESTART ENERGY DEMOCRACY
SRL, STR. GHEORGHE DOJA
NR. 11, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

RED
(531)

Clasificare Viena: 27.05.06; 27.05.25;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07323
01/11/2018
OANA-FLORENTINA SPĂTARU,
STR. FETEȘTI NR. 2, BL. V12,
SC. 8, ET. 1, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

CĂSUȚA FERMECATĂ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentu jocuri video, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2018 07324
01/11/2018
BOGDAN FILCEA, STR.
I.L.CARAGIALE NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE MINIFOTBAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/06/2018-01/11/2018

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2018 07325
01/11/2018
ASOCIATIA CULTURALA
"BUCOVINA VIITOARE"
SUCEAVA, STR. MĂRĂȘEȘTI
NR. 25, BL. A9, SC. B, ET. 1, AP.
5, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2018 07326
01/11/2018
S.C. GREEN SPOR S.R.L., STR.
NICOLAE BĂLCESCU NR. 58,
CAMERA 1, PARTER, AP. 19, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Bucovina Rock Castle

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

green spot
(531)

Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01; 05.03.13; 05.03.14
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
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pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare şi învăţare,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice , aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de stocare a datelor, discuri de vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, software
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, de refrigerare, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19. Materiale de construcţii (nemetalice), ţevi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile,
monumente,
nemetalice

(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2018 07327
01/11/2018
RESTART ENERGY DEMOCRACY
SRL, STR. GHEORGHE DOJA
NR. 11, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
Alecu Bogdan , STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

#energyLiberare

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07329
01/11/2018
PYART SMART CONCEPT SRL,
ALEEA PETROCHIMIŞTILOR NR.
6, BL. 51A, SC. A, AP. 5, JUD.
PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

PARFUM ORIENTAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07328
01/11/2018
PYART SMART CONCEPT SRL,
ALEEA PETROCHIMIŞTILOR NR.
6, BL. 51A, SC. A, AP. 5, JUD.
PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

PARFUM ARABESC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07330
01/11/2018
PYART SMART CONCEPT SRL,
ALEEA PETROCHIMIŞTILOR NR.
6, BL. 51A, SC. A, AP. 5, JUD.
PRAHOVA, MUN. PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

PARFUMURI ORIENTALE

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2018 07331
01/11/2018
NICOLAE-DANIEL IONESCU,
STRADA: STR. MR. NICOLAE
CAPSA, NUMAR: 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ANDREI-VIRGIL ZAMFIR,
STRADA: CALEA FLOREASCA,
NUMAR: 50, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VALENTIN-NARCIS STURZU,
STRADA: STR. VLAD DRACUL,
NUMAR: 11, BL. C14, SC. 2, ET. 6,
AP. 56, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
HOREA-CRISTIAN SUCIU,
STRADA: STR. RIPICENI, NUMAR:
4, BL. 11, SC. 2, ET. 2, AP.
69, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ȘERBAN CONSTANTIN
BALABAN, STRADA: SAT CORNU
DE JOS, NUMAR: 42, SAT CORNU
DE JOS, JUDET: PRAHOVA,
CORNU, PRAHOVA, ROMANIA
ANDREI-COLORIAN DOBOȘ,
STRADA: STR. RIPICENI, NUMAR:
4, BL. 11, SC. 2, ET. 2, AP.
69, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

D-L GOE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,

servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii de divertisment prestate de cantareti,
divertisment muzical, servicii de divertisment.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2018 07332
01/11/2018
CRISTIAN GRIGORESCU POPESCU, STRADA: LONDRA,
NUMAR: 18A, ET. 2, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011763,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SORIN-MIHAI POPESCU,
STRADA: COL. CORNELIU
POPEIA, NUMAR: 20, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, 051802,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

FATNOMORE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate mixte de vitamine, suplimente
alimentare
naturale
pentru
tratarea
claustrofobiei, preparate neutraceutice pentru
oameni, suplimente nutritive minerale pentru
oameni, săruri de apă minerală, suplimente
nutritive minerale, suplimente alimentare
minerale, pastile de slăbire, ceai de slăbit
în scopuri medicale, suplimente alimentare
dietetice din proteine din soia, suplimente
dietetice de drojdie, suplimente nutritive din grâu,
vitamine și preparate pe bază de vitamine,
preparate de vitamine în natura suplimentelor
alimentare, suplimente cu vitamine, preparate
de vitamine și minerale, preparate și materiale
de diagnosticare, organe și țesuturi vii pentru
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uz chirurgical, pansamente medicale, acoperiri
și aplicatoare, produse farmaceutice și remedii
naturale, articole absorbante pentru igienă
personală, deodorizante și purificatoare de
aer, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
suplimente dietetice pentru sugari, suplimente
dietetice pentru animale de companie, sub
formă de amestec de băuturi sub formă
de pulbere, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, băuturi dietetice adaptate pentru
uz medical, băuturi dietetice pentru copii
adaptate în scopuri medicale, produse
de cofetărie dietetice adaptate pentru uz
medical, preparate alimentare dietetice adaptate
pentru uz medical, produse alimentare
dietetice pentru utilizare în nutriția clinică,
produse alimentare dietetice adaptate scopurilor
medicale, preparate dietetice adaptate pentru
uz medical, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, suplimente nutritive enzimatice,
ulei de pește pentru uz medical, suplimente
pe bază de plante, suplimente nutritive pe
bază de plante pentru persoane speciale,
suplimente dietetice și preparate dietetice,
suplimente dietetice pentru animale, agenți de
livrare sub formă de acoperiri pentru tablete
care facilitează livrarea de suplimente nutritive,
agenți de livrare sub formă de filme dizolvabile
care facilitează livrarea suplimentelor nutritive,
Suplimente dietetice și nutritive, capsule de
dieta, fibre dietetice pentru a ajuta digestia, fibră
dietetică, suplimente alimentare dietetice folosite
pentru postul modificat, suplimente alimentare
cu băuturi suplimentare, băuturi alimentare
suplimentare, suplimente alimentare compuse
din vitamine, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
pentru oameni, suplimente dietetice pentru
oameni care nu sunt folosite în scopuri medicale,
suplimente nutritive pentru sănătate, realizate
în principal din minerale, suplimente alimentare
pentru sănătate, realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare de sănătate
pentru persoanele cu cerințe dietetice speciale,
fibră de semințe de în, pentru utilizare
ca supliment alimentar, suplimente nutritive
pe bază de glucoză, suplimente nutritive,
suplimentele nutritive de înlocuire a mesei
pentru stimularea energiei, Adaosuri nutritive la
alimente pentru animale, în scopuri medicale,
preparate nutritionale pentru scopuri terapeutice
sau medicale, nutraceuticale pentru utilizare ca
supliment alimentar, preparate multi-vitamine.,
preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru

bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07333
01/11/2018
HAPPY SHOPPING S.R.L., ŞOS.
NICOLINA NR. 130, PARTER, AP.
4, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700710, IAȘI,
ROMANIA

HAPPY KIDS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2018 07334
01/11/2018
BOGDAN CERNAT, STRADA:
ALEEA CETATUIA, NUMAR:
1, , BUCUREŞTI, 060833,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DOMNESTI TV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Transmisie TV prin internet.
41. Producție de programe tv.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2018 07335
01/11/2018
ALIN-ADRIAN OPREA, STRADA:
BLD. SCHITU MĂGUREANU,
NUMAR: 3, SC. A, ET. 1, AP.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

───────

(740)

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)

ȘCOALA DE
MUZICĂ SPECTRUM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(210)
(151)
(732)

───────

M 2018 07336
01/11/2018
PRODALCOM SA, STRADA:
PUȘKIN, NUMAR: 128, JUDEŢ
BOTOSANI, BOTOSANI, 710350,
BOTOȘANI, ROMANIA
SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

FRATELLI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

M 2018 07337
01/11/2018
TRANS VYL CAR S.R.L., STR.
NICOLAE ONCESCU NR. 2B,
BL. 101, SC. 1, AP. 43, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

COMPANIA DE
TAXIMETRE VYL TAXI
(531)

Clasificare Viena: 03.01.02; 01.01.04;
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
38. Telecomunicaţii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07338
01/11/2018
DINCĂ GUARD SECURITY, STR.
VULTUREȘTI NR. 17, SPAȚIUL 4,
JUDEȚUL OLT, SAT VULTUREȘTI,
OLT, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

DINCA GUARD SECURITY
(531)

Clasificare Viena: 01.01.01; 01.01.10;
03.07.01; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, instalaţii,
lucrări de instalații electrice, instalare și reparare
dispozitive de alarma în caz de furt, incendiu,
servicii de instalare și reparare camere video de
supraveghere.
45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale, servicii de pază și protecție.

M 2018 07339
01/11/2018
SHENZHEN 2WIN TECH LIMITED
, 301 OF 3RD BUILDING,
RUICHENG FACTORY, NO. 2
INDUSTRIAL AREA, HESHUIKOU
COMMUNITY, MATIAN STREET,
GUANGMING NEW DISTRICT,
SHENZHEN, CHINA
TEODORU I.P. SRL, STR. NERVA
TRAIAN NR. 12, BL. M37, SC.
1, ET. 1, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

BOBOBIRD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
14. Ceasuri de mână, curele de ceasuri,
curele pentru ceasuri de mână, curele de
ceas, curele de ceasuri, cutii pentru ceasuri
(prezentare), inele (bijuterii), perle (bijuterii),
pietre prețioase, componente mobile pentru
ceasuri și ceasornice, lanțuri de ceasuri, ceasuri
și ceasornice electrice.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(511)

M 2018 07340
01/11/2018
SC SPLENDIQ BEAUTY SRL-D,
SOSEAUA VOINESTI NR. 43, AP.
3, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700620,
IAȘI, ROMANIA

SplendiQ

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, închiriere de spațiu publicitar online,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop publicitar
și comercial, administrarea magazinelor,
administrarea
hotelurilor,
administrarea
afacerilor,
administrarea
condominiilor,
administrarea vânzărilor, administrare de
afaceri,
publicitate,
gestiunea
afacerilor
comerciale, administrație comercială.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
16/06/2018-01/11/2018

44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de frumusețe oferite de un centru SPA,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
cu privire la frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, servicii medicale.

(210)
(151)
(732)

───────

(740)

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2018 07341
01/11/2018
DRAGOMIR P. VALENTIN
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. REZERVELOR NR. 66B,
PARTER, AP. 7, JUDEȚUL ILFOV,
SAT ROȘU, ILFOV, ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

manager de Mediu
(531)

Clasificare Viena: 01.03.06; 06.01.02;
01.15.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
───────

(540)

M 2018 07342
01/11/2018
MIHAELA VENORIA PROICEA,
STR.GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI NR. 128J, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SC RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP.19, SECTOR
1,, BUCUREŞTI, 010497

Ortoclinic
(531)

Clasificare Viena: 03.09.14; 03.09.24;
27.05.01; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Creme de uz cosmetic, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, preparate
pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire,
săpunuri nemedicinale, articole de parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru păr, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi
(cu excepţia transportuluilor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, vânzări online, publicitate online într-o reţea computerizată, servicii de
import export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
marketing pe internet.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2018 07343
01/11/2018
DANA BUDEANU, INT. URALI
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

Rodia de dimineata

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(540)

M 2018 07344
01/11/2018
MARIAN MIRON, STRADA: DRM.
TABEREI, NUMAR: 30, BL.0D3,
SC.5, ET.5, AP. 167 , SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

S Soft Collection Management
(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07345
01/11/2018
PARMAFOOD GROUP
DISTRIBUTION SRL, STR. DRUM
DE EXPLOATARE 115 NR. 1,
JUDEŢUL ILFOV
, DRAGOMIREŞTI VALE, 077095,
ILFOV, ROMANIA

parmashop by
parmafood quality brands
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07346
01/11/2018
Journey & Culture SRL, STRADA:
AVIONULUI, NUMAR: 26, BIROU B,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

JC Journey and Culture
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2018 07347
01/11/2018
SC SOVER OPTICA SRL, BD.
BIRUINŢEI, NR. 48-50, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

IDEEA EYEWEAR
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(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranță (salvare) și
didactice.
───────

ERATA

Referitor la depozitul M2018/06521, publicat în data de
10/10/2018, se scoate de la publicare deoarece taxa nu a intrat
in contul OSIM.

